
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

ogłasza konkurs na stanowisko 

 

Specjalista ds. księgowości w wymiarze 1 etatu  

 

Wymagania : 

1) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie  w pracy w księgowości, 

3) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości,  

 

Oferty zawierające: list motywacyjny oraz CV wraz z dokładnym opisem przebiegu kariery 

zawodowej, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, oświadczenie o niekaralności oraz  

oświadczenie o treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana 

Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, w celu realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych” należy składać na 

adres e-mail: j.parkitna@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 

dnia 18 września 2017 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu. 

Szczegółowych informacji odnośnie naboru na ww. stanowisko udziela Kwestor AJD pod nr 

tel. 34/378-41-80. 

 

Jeśli kandydat chce brać udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszony jest 

o dopisanie następującej klauzuli: 

„Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Akademię im. Jana 

Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, również w celu 

realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.  

 

„Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. 

Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą 

udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 

1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana”. 

 

                REKTOR 

       dr hab. Anna Wypych – Gawrońska  

 

 

         

 

 

        


